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Sustainable Development 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื 



การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development)  

การพฒันาทีท่าํให้เกดิความดุลยภาพของมติทางเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพือ่เสริมสร้างความอยู่ดมีีสุขของประชาชนตลอดไป 

สิ่งแวดล้อม 

สังคม 

เศรษฐกจิ 

สังคม สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกจิ 

รูปแบบใหม่ รูปแบบเดมิ 

สังคม สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกจิ 

รูปแบบปัจจบุัน 



การพฒันาที่ยั่งยืน 

ต้องมอีย่างน้อย 4 ลักษณะ 
  

1. เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดีขึ้น/ไมแ่ย่กว่าเดิม 

2. ไมล่ดทอน ศักยภาพ และโอกาส การใช้ประโยชน์ ในทนุทางเศรษฐกิจ 

ทนุทางสังคม ทนุทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของคนรุ่นต่อไป 

3. พึง่ตนเองเป็นหลัก (ความรู้ ทนุ เทคโนโลยี) 

4. ประชาชน มคีวามสขุ 

 



การพฒันาที่ยั่งยืน 
ต้องมอง 3 มติิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ต้องไปด้วยกัน (สมดุล) 

มติิด้านเศรษฐกิจ:  
 คณุภาพ/ประสิทธิภาพ : ขยายตัวอย่างมคีณุภาพ ใช้ทรัพยากรน้อย 

       ปัจจัยการผลิตน้อย output / input สงู 

       ม ีrecycle 

 เสถียรภาพ  : อัตราว่างงานตํ่า หนี้สาธารณะ/GDP  
       ดุลบญัชีเดินสะพดั เงินเฟ้อ 

 การกระจายความมัง่คั่ง : กระจายรายได้เป็นธรรม ไมแ่ตกต่างมาก 

       คนยากจนมนี้อยหรือไมม่ ี



มติิด้านสังคม 
 คน 

  : ความสขุ คณุภาพชีวิตดี อายุยืนยาว ปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน มัน่คงด้านอาหาร/รายได้ 

  : ศักยภาพคนเพิม่ การศึกษา วิจัย พฒันา 
  : เสมอภาคทกุเพศ/วัยมโีอกาส เข้าถึงบริการรัฐ เข้าร่วม 

    กระบวนการพฒันา 

 สถาบนัสังคม  : ครอบครัวอบอุ่น ชมุชนเข้มแข็ง ศาสนาเป็นที่
      ยึดเหนียว 

 วัฒนธรรม/ภมูปิัญญา  : อนรุักษ์ และพฒันา และใช้ประโยชน์ 

การพฒันาที่ยั่งยืน 



มติิด้านสิ่งแวดล้อม 

 ปริมาณ  : อยู่ในระดับที่เหมาะสม รักษาระบบนิเวศได้ เพยีงพอ 

     ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการรักษา 

     ประเพณีวัฒนธรรม 

 คณุภาพ  : มคีณุภาพดี มคีวามหลากหลายทางชีวภาพสงู 

 การเป็นเจ้าของ : ทกุนมคีวามรู้สึก หรือ ตระหนักในความเป็นเจ้าของ 

     ร่วมกัน 

การพฒันาที่ยั่งยืน 



สถานะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• เป็นทนุ สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ สร้างคณุค่า/

คณุภาพชีวิต ให้กับ คน ชมุชน และประเทศ  

• ม ี2 สถานะ คือ ผูก้ระทาํ และ ผูถ้กูกระทาํ 

 เป็นฐานและปัจจัยการผลิต : วัตถดุิบการผลิต สถานที่ท่องเที่ยว  

       แหล่งข้อมลูการเรียนรู้ แหล่งอาหาร 

 ได้รับผลกระทบ  : ปริมาณ คณุภาพ ลดลง (ดิน นํ้า   

      อากาศ ขยะ ฯลฯ) 



การจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การพฒันาที่ยั่งยืน 
• ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อนรุักษ์   สิ่งที่มอียู่ 

 ฟื้นฟู    สิ่งที่เสียหาย 

 ป้องกัน   ไมใ่ห้เกิดผลเสีย 

 ใช้ประโยชน์    ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม 

• วิธีการ  วางแผนแบบบรูณาการเชิงพื้นที่ 

• กลไกการจัดการ กระบวนการมสี่วนร่วมทกุภาคส่วน 

• เครื่องมอื 
มรีะบบข้อมลูพื้นฐาน : ประเภท ชนิด ขนาด และประโยชน์ของ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม /ลักษณะ สภาพ ดิน นํ้า ป่า ประชากร ชมุชน เศรษฐกิจสังคม มแีผนที่ 
1:4000  

มแีผนการจัดการแบบบรูณาการเชิงพื้นที่    

กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และสิทธิประโยชน์  

ระบบติดตามประเมนิผล : ชมุชนร่วม 
 



การใช้ประโยชน์ 

1. พอประมาณ ธรรมชาติรองรับได้ 

2. เกิดประโยชน์สงูสดุ  
 มลูค่า และคณุค่า สงู / มปีระสิทธิภาพ 

3. เป็นธรรม ทั่วถึง ไมเ่กิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม/เกิดในระดับที่ธรรมชาติ
ฟื้นตัวเองได้ 

   

ผูป้ระกอบการ 

  ปรับแผนการผลิต: เพิม่ประสิทธิภาพ คณุภาพ  
cleaner technology, recycle, วิจัย พฒันา 

 บคุคลากร 

ผูบ้ริโภค 

 ปรับพฤติกรรมบริโภค: พอเพยีง พอประมาณ สินค้าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 



บทบาทภาคี ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การพฒันาที่ยั่งยืน 

 

 

ภาครัฐ  เป็นผูป้ระสานและอาํนวยความสะดวก สนับสนนุชมุชนในการดแูล
ทรัพยากร พฒันาความรู้ กาํหนดกติกา สร้างความยุติธรรมในการใช้
ประโยชน์ ปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ กระจายอาํนาจการ
บริหารจัดการ 

เอกชน สร้างมลูค่าเพิม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างนวัตกรรม 
พฒันาตลาด  รับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม ยุติธรรมในการแบง่ผลประโยชน์ 
สนับสนนุภมูปิัญญาท้องถิ่นอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

นักวิชาการ วิจัยพฒันา ให้การศึกษาเพือ่สร้างองค์ความรู้ ยกระดับภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ทาํวิจัยร่วมกับชมุชน เป็นผูป้ระสานเพือ่สร้างความสมดุล
ระหว่างภาคเศรษฐกิจกับชมุชน 



บทบาทภาคี 

องค์กรพฒันาเอกชน  ถ่ายทอดความรู้แก่ชมุชน เป็นพีเ่ลี้ยงชมุชนในการมสี่วนร่วม

อนรุักษ์และบริหารจัดการ สร้างความตระหนักถึงความสาํคัญของทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพที่มตี่อท้องถิ่น ตรวจสอบภาครัฐ 

ชมุชน/ประชาชน เข้าใจถึงประโยชน์ที่ยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ  
มสี่วนร่วมกระบวนการพฒันา ยกระดับภมูปิัญญาท้องถิ่นในการจัดการร่วมกับ 
ความรู้สมยัใหม ่มแีผนการจัดการร่วมกัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /การเมอืง  สร้างองค์ความรู้ เพิม่บทบาทการ

จัดการทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม สนับสนนุการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

โปร่งใส 

สื่อมวลชน  ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์/สร้างจิตสาํนึกในการอนรุักษ์ สิ่งแวดล้อม 



แนวทางการจัดการ 

• สมดุลระหว่างการใช้กับการอนรุักษ์ฟื้นฟู 
สร้างองค์ความรู้ ข้อมลู การมสี่วนร่วม 
 กฎหมาย มาตรการ ควบคมุ กาํกับดแูล 

• บริหารจัดการแบบบรูณาการเชิงพื้นที่ 
เพิม่ปริมาณ แบง่ปันการใช้ ฟื้นฟู รักษา    

• ควบคมุมลพษิ    
ระบบบาํบดัมลพษิ กาํกับดแูล จงูใจ 





สมประโยชน์ (win-win) รักษาสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ กับ สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจมาก่อนการดแูลทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
(Grow now, Clean up later) 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาก่อน 

ทางเลือก 



เป้าหมาย  

ทางเลือก 

ความอยู่ดีมสีขุอย่างยั่งยืน  

แนวคิด 

สมประโยชน์ (win-win) 

สัมพนัธ์กับการใช้ประโยชน์ทกุทนุ 

ประโยชน์ร่วมกันกับทกุระดับสังคม 

ใช้โอกาสจากบริบทการเปลี่ยนแปลง 



เศรษฐกิจบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 



นํ้า 

ดิน ที่ดิน 

ป่าไม ้

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทะเลและชายฝั่ง 

แร่และพลังงาน 

คณุภาพสิ่งแวดล้อม 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากร 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติที่สาํคัญ 



ความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงกับทนุ 3 ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงกับทนุ 3 ด้าน 

ทนุเศรษฐกิจ 
ทนุทรัพยากร 

ทนุสังคม 

ความหลากหลาย    
ทางชีวภาพ 

ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

ดิน ป่า ประมง   ชนิด
พนัธุ์ ระบบนิเวศ 

รายได้: 
สมนุไพร    
ท่องเที่ยว 
ประมง     
เกษตร อาหาร    
พนัธุ์พชื      
สิทธิบตัร
พนัธกุรรม 



ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ยกระดับสิ่งที่   มี

อยู่ 

ไมต่้องสร้างใหม่

ทั้งหมด 

•ชนิดพนัธุ์/ระบบนิเวศ
หลากหลาย 

•ภมูปิัญญาเดิม/วิถีชีวิต 

ศักยภาพ 



ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ปัจเจก/

ครอบครัว 
ดาํรงชีพ 

สร้างรายได้ 
ชมุชน การใช้ประโยชน์

จากภมูปิัญญา

ท้องถิ่น 

ประเทศ 

ศักยภาพในการ

แข่งขัน 

ประโยชน์ร่วมทกุระดับสังคม 



การผลิต 
•สมนุไพร ยา 
• เกษตรอินทรีย์/วนเกษตร 
• ไมด้อกไมป้ระดับ สัตว์สวยงาม 
• เศรษฐกิจชมุชนจากภมูปิัญญา 
•ประมงพื้นบา้น/ชายฝั่ง 
•พลังงานทดแทน ไบโอดีเซล  

บริการ 
•การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
•การแพทย์/สาธารณสขุ 
• กิจกรรมเพือ่สขุภาพ สปา 

เศรษฐกิจบน

ฐานความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ทนุทางสังคม 

ทนุเศรษฐกิจ 

สร้างมลูค่า  

รายได้ 

ภมูปิัญญา
ท้องถิ่น 

 +  
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

ความรู้ใหม ่

รู้เท่าทัน 

มัน่คงยั่งยืน 

ในการดาํรงชีพ 

อนรุักษ์ ฟื้นฟู 

กระบวนการเสริมสร้างทนุ 

การผลิต 



ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

นวัตกรรม 
การผลิต

และบริการ 
ตลาด 
ตราสินค้า 

ผูบ้ริโภค 

ภาคธรุกิจเอกชน 

ชมุชน/ประชาชน 

องค์กรภาครัฐ 

องค์กรพฒันาเอกชน 

สถาบนัการศึกษา/นักวิชาการ 

ภาคีการพฒันาในห่วงโซ่มลูค่า 

กระบวนการขนส่งและการจดัการ 




